
Đề 1 : Tóm tắt tiểu sử của Hồ Chí Minh 

_ Hồ Chí Minh tên thật là Nguyễn Sinh Cung, sinh ngày 

19/5 / 1890, quê ở Nam Đàn, Nghệ An 

_ Người xuất thân trong một nhà nho gia đình nhà nho 

nghèo yêu nước. Bố là cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Mẹ 

là bà Hoàng Thị Loan 

_ Năm 1911 Người ra đi tìm đường cứu nước 

_ Năm 1920, Bác tham dự đại hội Tua và là 1 trong những 

người sang lập ra đảng cộng sản Pháp 

_ 1923 – 1925 hoạt động ở nhiều nước trên thế giới 

_ 1930, Bác thành lập Đảng Cộng sản Đông dương 

_ 1941 Bác về nước lãnh đạo cách mạng trong nước 

_ 8/1945Người lãnh đạo nhân dân cả nước nổi dậy cướp 

chính quyền;  Và Bác đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai 

sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa 

_ Từ 1946 đến khi mất, Người luôn giữ những trọng trách 

quan trong của đất nước 

Đề 2 : Những yếu tố ảnh hướng đến sự nghiệp văn 

chương của Hồ Chí Minh ? 

 

 

Đề 3 : Quan điểm sáng tác của Hồ Chí Minh ? 

_ Hồ Chí Minh coi văn chương là vũ khí lợi hại phụng sự 

cách mạng 

_ Người cũng luôn chú trọng tính chân thực và tinh dân tộc 

của văn học 

_ Khi cầm bút, Hồ Chí Minh bo giờ cũng xuất phát từ mục 

đích, đối tượng tiếp nhận để quyết định nội dung và hình 

thức của tác phẩm 

Đề 4 : Đặc điểm phong cách văn chương của Hồ Chí 

Minh 

*/Văn thơ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh có phong cách 

độc đáo, đa dạng mà thống nhất, kết hợp sâu sắc nhuần 

nhị giữa chính trị và văn chương, giữa tư tưởng và nghệ 

thuật , giữa truyền thống và hiện đại.Mỗi thể loại văn học, 

Người lại có phong cách độc đáo riêng biệt. 

_ Văn chính luận của Người thường ngắn gọn, súc tích, lập 

luận chặt chẽ, lí lẽ đanh thép, bằng chứng đầy thuyết phục, 

giàu tính luận chiến và đa dạng về bút pháp. 

_ - Truyện và kí của Người rất hiện đại, thể hiện tính chiến 

đấu mạnh mẽ và nghệ thuật trào phúng sắc bén 

_  Thơ nghệ thuật của Bác thường kết hợp hài hòa chất cổ 

điển với tinh thần hiện đại, giữa chất trữ tình và chất thép; 

giữa sự trong sang giản dị và sự hàm súc sâu sắc. 

 

 



Đề 5 : Hoàn cảnh ra đời của Tuyên ngôn Độc lập ( Hồ 

Chí Minh ) 

_ Nhật đầu hàng Đồng minh . Chiến tranh thế giới lần II 

kết thúc.  

_ Ngày 19/8/1945 chính quyền Hà Nội về tay nhân 

dân.Nhưng bè lũ đế quốc Pháp Mĩ lăm le xâm lược Việt 

Nam 

_ 26/8, Tại căn nhà 48  Hàng Ngang, Người soạn thảo bản 

Tuyên Ngôn Độc Lập  

_ 2/9/45 tại Quảng trường Ba Đình Người đọc Tuyên Ngôn 

Độc Lập trước quốc dân đồng bào, khai sinh ra nước Việt 

Nam Dân chủ cộng hòa 

Đề 6 : Đối tượng, mục đích, hướng tới của bản Tuyên 

ngôn Độc lập ( Hồ Chí Minh ) 

*/ Đối tượng : 

_ Nhân dân Việt Nam 

_ Nhân dân thế giới ( công luận quốc tế) 

_ Bè lũ đế quốc thực dân 

*/ Mục đích 

_ Tuyên bố nền Độc lập chủ quyền của nước Việt Nam dân 

chủ cộng hòa 

_ Đập tan luận điệu xảo trá, âm mưu xâm lược nước ta một 

lần nữa của thực dân Pháp 

Đề 7 : Chép thuộc lòng từ “Hỡi đồng bào cả nước” đến 

“quyền sung sướng và quyền tự do” ( Tuyên ngôn Độc 

lập của Hồ Chí Minh ) 

Hỡi đồng bào cả nước, 

Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa 

cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; 

trong những quyền  ấy, có quyền được sống, quyền tự do 

và quyền mưu cầu hạnh phúc".  

Lời bất hủ ấy ở trong bản Tuyên ngôn độc lập năm 1776 

của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là: tất cả các 

dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng; dân tộc nào 

cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do. 

Đề 8 : Chép thuộc lòng từ “Bản Tuyên ngôn Nhân 

quyền” đến “không ai chối cãi được” ( Tuyên ngôn Độc 

lập của Hồ Chí Minh ) 

Bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của cách mạng 

Pháp năm 1791 cũng nói: "người ta sinh ra tự do và bình 

đẳng về quyền lợi, và phải luôn luôn được tự do và bình 

đẳng về quyền lợi". 

 Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được 

Đề 9 : Xác định cơ sở pháp lí cho bản Tuyên ngôn của 

mình, Bác trích dẫn hai câu nói nổi tiếng trong hai bản 

tuyên ngôn nổi tiếng của nước Mĩ và Pháp. Việc trích 

dẫn trên có ý nghĩa là 

+ Từ lẽ phải – chân lí chung của nhân loại, Bác đã không 

chỉ xác định cơ sở pháp lí vững chắc cho bản Tuyên ngôn 

Độc lập của mình : đó là quyền Độc lập tự do của các dân 

tộc 

+ Mà Bác đã khéo léo và kiên quyết khẳng định quyền Độc 

lập của dân tộc Việt Nam bằng chính lời lẽ của cha ông 

chúng, nhằm ngăn chặn âm mưu xâm lược của chúng 



+Qua việc trích dẫn trên, Bác đã đặt ba cuộc cách mạng 

ngang nhau, ba nền độc lập ngang nhau. Từ đó nâng tầm 

vóc của dân tộc Việt Nam, của văn hóa Việt Nam 

Đề 10 :  Không chỉ trích dẫn mà Bác còn mở rộng, phát 

triển vấn đề thành một tư tưởng mới. Chỉ ra sự tài tình 

trong cách lập luận của Bác ? 

Sự tài tình trong cách lập luận của Bác là ở chỗ 

+ Bác cho rằng : mọi người là tất cả các con người. Tất cả 

các con người này làm nên dân tộc. Do đó mọi người có 

thể thay thế cho dân tộc 

+ Như vậy từ quyền con người Bác đã vận dụng thiết thực 

sáng tạo vào quyền Độc lập  dân tộc. Từ khái niện con 

người cá nhân sang khái niệm dân tộc một cách tổng quát 

và đầy thuyết phục  

Bác đã thức tỉnh trí tuệ Việt Nam và trí tuệ nhân loại 

Đề 11 Phần 3 của bản Tuyên ngôn Độc lập, Bác tuyên 

bố những gì ? Chỉ ra tài lập luận của Hồ Chí Minh 

*/ Bác tuyên bố  

_ Tuyên bố thoát li hẳn mọi quan hệ với Pháp 

_ Tuyên bố Độc lập chủ quyên của nước Việt Nam mới, khi 

sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 

* / Tài lập luận của Bác là ở chỗ : 

_ Trước khi tuyên bố thành lập một nhà nước mới, Tác giả 

đã đanh thép và triệt để tuyên bố thoát li hẳn quan hệ với 

Pháp, xóa bỏ tất mọi đặc quyền của Pháp trên đất Việt 

Nam”.  

_ Sau đó Người dùng lời nói của các nước đồng minh để 

khéo léo thắt buộc họ phải công nhận quyền độc lập của 

dân tộc Việt Nam  

_ Trên cơ sở lý lẽ vũng chắc đó, Hồ Chí Minh đanh thép 

tuyên bố Độc lập chủ quyên của nước Việt Nam mới 

Đề 12 : Hoàn cảnh ra đời của bài thơ Tây Tiến ( Quang 

Dũng) 

_Cuối năm 1947, Quang Dũng ra nhập đòn quân Tây Tiến, 

tham gia phối hợp với bộ đội Lào để bảo về biên giới Việt 

Lào 

_ Dịa bàn hoạt động của đoàn quan khá rộng : Mai Châu, 

Mộc Châu, Sầm Nứa rồi vòng về miền Tây Thanh Hóa 

_ Phần đông họ là trí thức Hà Thành; sinh hoạt của họ vô 

cùng thiếu thốn gian khổ : đánh trận thương vong ít, sốt rét 

tử vong nhiều. Nhưng họ vẫn chiến đấu dung cảm, lạc 

quan yêu đời. 

_ Cuối năm 1948, Quang Dũng chuyển sang đơn vị khác, 

xa đơn vị ít lâu, ngồi ở Phù Lưu Chanh (Hà Đông cũ), ông 

viết bài thơ “Nhớ Tây Tiến” 

_ Năm 1975, khi in lại, ông bỏ chữ “Nhớ” 

Đề 13 : Hoàn cảnh ra đời và chủ đề của bài Nguyễn 

Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ dân tộc ( 

Nguyễn Đình Chiểu) 

• Hoàn cảnh sáng tác:  Bài viết đăng trên tạp chí Văn học 

số 7 - 1963 nhân kỉ niệm ngày mẩt của Nguyễn Đình Chiểu 

(3/7/1888). 



• Chủ đề: Qua bài viết, tác giả khẳng định, cuộc đời của 

Nguyễn Đình Chiểu Là cuộc đời của người chiến sỹ đã 

phấn đấu hết mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phòng dân 

tộc. Sự nghiệp thơ ca của ông là minh chứng hùng hồn cho 

vị trí và tác dụng to lớn của văn học nghệ thuật cũng như 

trách nhiệm của người cầm bút trước cuộc đời. Cuộc đời 

và sự nghiệp của Nguyễn Đình Chiểu không chỉ là bài học 

cho hôm nay mà cho cả mai sau. 

Đề 14 : Hoàn cảnh ra đời của bài Thông điệp nhân ngày 

thế giới phòng chống AISD… ( Co phi an nan) 

*/Hoàn cảnh sáng tác: Cô-phi An-nan viết văn bản này 

gửi nhân dân toàn thể giới nhân ngày thế giới phòng chống 

AIDS 1/12/2003. 

*/Chủ đề :  Bản thông điệp khẳng định phòng chống  

HIV/AIDS phải là mối quan tam hang đầu của toàn nhân 

loại, và những cố gắng của con người về mặt này vẫn còn 

chưa đủ Từ đó, tác giả tha thiết kêu gọi các quốc gia và 

toàn thể nhân dân thế giới nhận thấy sự nguy hiểm của đại 

dịch này và tích cực chung tay góp sức ngăn chặn, đẩy lùi 

hiểm hoạ. 

 

 


